
ي 
ي تقديم حلول مالية متنوعة ف 

ق األوسط الكي التطبيق الرائد ف  ي  دوالر  مليون 25 يحصد مرص والشر
  ف 

 (Series A) أ التمويل  جولة

 

ق األوسط  عىل    : 2022مارس،    20القاهرة،   ي مرص والشر
ي تقديم حلول مالية متنوعة ف 

استكمال أعلن تطبيق الكي الرائد ف 

 مليون دوالر.  25( وحصوله عىل Series Aالجولة التمويلية أ )

 

ز    Ncludeقاد جولة التمويل صندوق ان كليود   ي مرص   Global Venturesالتابع لجلوبال فنتشر
وكذلك أكبر البنوك الوطنية ف 

 بنك مرص والبنك األهىلي المرصي وبنك القاهرة.  -

 

الرئيسة من ق يو  كما جاءت االستثمارات  باي  كة   من شر
ا
كة بروسوس     PayUبل كًل ي    Prosusالمملوكة لشر

المتخصصة ف 

انديفور   األعمال  ومشعة  الناشئة،  األسواق  ي 
ف  المالية  الخدمات  تكنولوجيا  كة Endeavour Catalystخدمات  وشر  ،

للتكنولوجيا  Venture Souqفينتشر سوق   االستثمارات   ي 
العمان  ,والصندوق   ،OTF كة  Arzanكابيتال   فنتشر  أرزان ، وشر

capital    صندوق االستثمار ديشبتيك ،Disruptech    ى المساهمي   لدى ،  والذين انضموا إىل المستثمرين الحاليي   وكبر

ز  .  Lorax Capital Partnersلوراكس كابيتال بارتب 

 

 عن   
ا
كة الكي فضًل

ة أن السوق  زيادة مستو  سيتم استخدام تلك التمويالت لتعزيز الدور الريادي لشر يات السيولة النقدية، خاصا

 أصبح أكبر استيعاًبا  ووعًيا بتكنولوجيا الخدمات المالية الغب  مرصفية المختلفة. 

 

ي عام  
ي مرص ف 

ة منذ 2018تأسست الكي ف  كة معدالت نمو شيعة الوتب  ، من قبل ممتاز موىس وأيمن عيسوي وقد حققت الشر

ق    30  نشأتها لتضم أكبر شبكة تجار تصل إىل  ي الشر
ي عالم التسوق ف 

ي إحداث ثورة ف 
كة الرئيسية ف  ألف تاجر. تتمثل مهمة الشر

اء، والدفع واالدخار. حيث يقدم تطبيق الكي   األوسط وشمال إفريقيا عن طريق تقديم حلول مالية مختلفة للعمالء أثناء الشر

ي تحقيق الشمول الماىلي و 
ائية للمستهلكي   الغب  مستفيدين حلول مالية تتمتع بالمرونة والسهولة تساهم ف  زيادة القدرة الشر

 من الخدمات المرصفية.  

 

والتمويل   ويجية،  البر العروض  بي    من  متنوعة  مالية  بحلول  يتمتعوا  ماليي   مستخدم  ثمانية  من  أكبر  ثقة  حازت الكي عىل 

اآلالف   ات  عشر خالل  من  عليها  الحصول  يمكنهم  ي 
التر النقدي،  داد  االسبر و  المحلية االستهالكي  التجارية  العالمات  من 

كة معدالت نمو تصل إىل    عن نمو شبكة التجار لديها، وكذلك 250والعالمية. هذا وقد حققت الشر
ا
% عىل أساس سنوي  فضًل

ي 
ي مرص. هذا وقد توسعت الكي مؤخًرا ف 

كة أبل لكون الكي أفضل تطبيق ف 
حصولها عىل جائزة من متجر أبل ستور الخاص بشر

.  المغرب لتشه  د المزيد من التوسع اإلقليمي

 

: "إنه لمن دواعي شورنا استكمال جولتنا التمويلية 
ا
كة الكي قائًل

يك المؤسس لشر ا عىل اإلعالن، رصح ممتاز موىس الشر
ً
وتعليق

ق األوسط وشمال إفريقيا من األسواق الواعدة لتقديم الخدمات المالية وذلك بس  25بقيمة   بب مليون دوالر. تعد منطقة الشر

هؤالء   وبدعم  لنا.  بالنسبة  مهمة  سوقية  فرصة  يجعلها  بما  البنكية  الخدمات  من  مستفيدين  الغب   الشباب  معدالت  زيادة 

الخدمات  المزيد من  السوق وإضافة  ي 
رائدة ف  كة  مكانتنا كشر لتحقيق رؤيتنا وتعزيز  مثاىلي  ي وضع 

نعد ف  الكرام،  المستثمرين 

 والحلول المالية المتنوعة. 
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ي كما أضاف  
: "نتطلع إىل مواصلة ما حققناه من نمو، وزيادة قاعدة عمالئنا التر كة الكي

يك المؤسس لـ شر أيمن عيسوي ، الشر

 عن بناء قدراتنا االئتمانية."
ا
 تبلغ حواىلي ثمانية ماليي   عميل ، فضًل

 

يك العام لصندوق تكنولوجيا الخدمات المالية إن كليود   اء بقيادة الجولة التمويلية : "سعد  Ncludeورصح إسالم درويش الشر

. يعمل صندوق إن كليود   ة الخاصة بالكي ز     Ncludeاألخب  ة ابتكارات   Global Venturesالتابع لجلوبال فنتشر عىل تشيــــع وتب 

ي تقديم خدمات التكنولوجيا 
كات الرائدة ف  اكات والتعاون مع الشر   التكنولوجيا المالية وإثراء الشمول الماىلي عن طريق عقد الشر

 المالية."

 

ي مرص. وقد القت  
ي النهوض باالقتصاد الرقمي ف 

ي هذا المجال، حيث لديها دور فعال ف 
"وتعد الكي أفضل مثال يحتذى به ف 

ي تهدف لتشيــــع أعمال التنمية االقتصادية 
ي مهمتهما التر

ا لدعمهما ف 
ً
ا معنا ونحن متحمسون حق

ً
رؤية ممتاز وأيمن صدى حقيق

ي المنطقة. 
 واالجتماعية ف 

 

 :  نبذة حول الكي

داد النقدي من   ي مرص، حيث يقوم بتقديم خدمات الدفع، والتقسيط و االسبر
ي تقديم الحلول المالية ف 

الكي هو تطبيق رائد ف 

 تطبيق الكي عىل ثقة أكبر من  30خالل شبكة تجار تضم أكبر من 
 ماليي   عميل مرصي.   8ألف متجر. كما يحظ 

 

ق األوسط وشمال إفريقيا عن طريق تقديم خدمات تتمثل مهمة الكي  ي الشر
ي عالم التسوق ف 

ي إحداث ثورة ف 
الرئيسية ف 

اء، والدفع واالدخار  .تكنولوجيا مالية مختلفة للعمالء أثناء الشر

 
 

  

  

  

 


